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Abstract
Organizations need new and fresh thoughts and ideas to survive and continue
their constructive role so that they can ensure their dynamism by receiving new
perspectives based on field research and ideas and theories, otherwise, they are
declining and disappearing. The resistance of organizations to global and regional
changes and developments has led to their elimination and will not even be able
to maintain the status. Because the diverse and complex needs of human beings
lead to creativity and innovation in human life so that they can develop individual
and collective talents and find material and spiritual benefits in the shadow of
them. The purpose of this study is to investigate the effect of the municipal services
compensation system in attracting and retaining specialized human capital and to
propose a new model. The method of this research is a descriptive model which has
been done by the survey method and in terms of purpose, it is considered as a part of
applied research. The instrument of this study is a questionnaire whose validity has
been confirmed by the supervisors, consultants, and experts of Tehran Municipality
and its reliability has been more than 0.7 for each variable. The statistical population
of the present study includes managers and employees of electronic services offices in
District 2 of Tehran Municipality, which is a total of 400 people. Taking into account
the error rate of 0.5, the probability of success of 0.5, and the target population of 400
persons, the number of samples required for this study was determined to be about
196 people. Data analysis was performed according to the regression test and the
results showed a positive and significant effect of the service compensation system
on the recruitment and retention of specialized manpower in Tehran Municipality.
Among the hypotheses, only the hypothesis of the effect of compensation for direct
services in Tehran Municipality was not confirmed.
Kewwords: Service compensation system ؛manpower recruitment ؛electronic
services ؛manpower retention
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ســازمانها بــرای بقــاء و تــداوم نقــش ســازنده خــود نیازمنــد افــکار و نظــرات جدیــد هســتند تــا بــا
یهــا بتواننــد پویایــی
دریافــت دیدگاههــای نــو مبتنــی بــر تحقیقــات میدانــی و اندیش ـهها و تئور 
خــود را تضمیــن کننــد ،در غیــر ایــن صــورت رو بــه افــول خواهنــد بــود .مقاومــت ســازمانها در
قبــال تغییــرات و تحــوالت جهانــی و منطق ـهای موجــب حــذف آنهــا شــده و حتــی قــادر بــه حفــظ
وضــع موجــود نیــز نخواهنــد بــود ،زیــرا نیازهــای متنــوع و پیچیــده انســانها موجــب خالقیــت و
نــوآوری در زندگــی انســانها اســت تــا بتواننــد اســتعدادهای فــردی و جمعــی را شــکوفا نمــوده و
در ســایه آن بهرهمنــدی مــادی و معنــوی را دریابنــد .هــدف پژوهــش حاضــر بررســی تأثیــر نظــام
جبــران خدمــات شــهرداری در جــذب و نگهــداری ســرمایه انســانی متخصــص میباشــد .روش
پژوهــش حاضــر توصیفــی بــوده کــه بــه روش پیمایشــی انجــام شــده اســت و از حیــث هــدف؛
جــزء پژوهشهــای کاربــردی بــه شــمار م ـیرود .ابــزار بکاررفتــه پرسشــنامه میباشــد کــه روایــی
آن بــه تائیــد متخصصیــن علمــی در حــوزه مــورد مطالعــه و خبــرگان شــهرداری تهــران رســیده و
پایایــی آن نیــز بــرای هــر متغیــر بیشــتر از  0.7شــد .جامعــه آمــاری نیــز شــامل؛ مدیــران و کارکنــان
دفاتــر خدمــات الکترونیــک منطقــه  2شــهرداری تهــران بــه تعــداد  400نفــر میباشــند .بــا لحــاظ
نمــودن میــزان خطــای  ،0.5احتمــال موفقیــت  0.5و جامعــه هــدف بــه حجــم  400نفــر ،تعــداد
نمونــه مــورد نیــاز بــرای بررســی ،حــدود  196نفــر تعییــن گردیــد کــه بــا توجــه بــه احتمــال ریــزش
پرسشــنامه تعــداد بیشــتری پرسشــنامه پخــش شــد کــه در نهایــت  200پرسشــنامه ســالم مــورد
تحلیــل قــرار گرفــت؛ تجزیــه و تحلیــل اطالعــات بــا توجــه بــه آزمــون رگرســیون انجــام شــده اســت
و نتایــج نشــان از تأثیــر مثبــت و معنــادار نظــام جبــران خدمــات بــر جــذب و نگــه داشــت نیــروی
انســانی متخصــص در شــهرداری تهــران داشــته اســت .درمیــان فرضیــات فقــط؛ فرضیــه تأثیــر
جبــران خدمــات مســتقیم در شــهرداری تهــران مــورد تاییــد قــرار نگرفــت.
واژگان کلیــدی :نظــام جبــران خدمــات ،جــذب نیــروی انســانی ،حــوزه خدمــات الکترونیــک،
نگهداشــت نیــروی انســانی.
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1-مقدمه

ســازمانها بــرای بقــا و تــداوم نقــش ســازنده خــود نیازمنــد افــکار،
اندیشــه هــا ،نظــرات تــازه و نــو هســتند تــا بــا دریافــت دیدگاههــای
نــو مبتنــی بــر پژوهشهــای میدانــی و اندیشــهها و تئوریهــا؛
بتواننــد پویایــی خــود را تضمین کننــد و گرنــه رو بــه زوال و نابودی
هســتند .مقاومــت ســازمانها در قبــال تغییــرات و تحــوالت
جهانــی و منطقــهای موجــب حــذف آنهــا شــده و حتــی قــادر
بــه حفــظ وضــع موجــود نیــز نخواهــد بــود .زیــرا نیازهــای متنــوع
و پیچیــده انســانها موجــب خالقیــت و نــوآوری در زندگــی
انســانها اســت تــا بتواننــد اســتعدادهای فــردی و جمعــی را
شــکوفا کننــد و در ســایه آن بهرهمنــدی مــادی و معنــوی را
دریابــد .در ایــن میــان آنچــه مقولــه تحــول را حیــات میبخشــد
و بقــای ســازمان را تضمیــن میکنــد ،منابــع انســانی اســت .بــه
ایــن ترتیــب کــه تغییــر و دگرگونــی در نیــروی انســانی و ســاختار
ســازمانی اجتنابناپذیــر میشــود و دانشــمندان علــم مدیریــت
بــر ایــن بــاور هســتند کــه تغییــر و تحــول در نیــروی انســانی ریشــه
در تمــام موفقیتهــای ســازمان دارد (طالقانــی و غفــاری.)1393 ،
همانگونــه کــه منابــع انســانی ســازمان نقــش مهمــی در رشــد و
ارتقــاء ســازمان دارنــد چگونگی جذب و نگهداشــت آنها اهمیت
باالیــی خواهــد داشــت؛ بنابرایــن رضایــت و هــر عامــل دیگــری کــه
بــه هــر شــیوهای باعــث رضایــت در محیــط ســازمان میشــود ،در
ایــن راســتا اهمیــت دارد.
در طــول تاریــخ یکــی از آرزوهــای اساســی انســان اجــرای عدالــت
و تحقــق آن در جامعــه بــوده اســت .پژوهــش در زمینــه عدالــت
ســازمانی تاریخــی طوالنــی دارد و صاحبنظــران طبقهبندیهــای
مختلفــی از عدالــت ســازمانی را مطــرح نمودهانــد .پژوهشگــران
عدالــت ســازمانی بــر ایــن موضــوع توافــق عمومــی دارنــد کــه

عدالــت ســازمانی به ســه بعــد :عدالــت توزیعــی ،عدالت رویـهای و
عدالت مراودهای تقســیم م یشــود (بایرن ،2001 ،1ص  .)9این ســه
بعــد در ســازمان بــه عوامــل مهم زیــادی پیونــد میخــورد؛ در حالی
کــه خــود ایــن عوامــل ســطوح مختلفــی دارنــد؛ از یــک ســو کارکنان
در برخوردهایشــان در ایجــاد ایــن عدالــت موثــر هســتند؛ آنهــا بــا
رفتــار مناســب و اثربخــش کــه نوعــی رفتــار شــهروندی ســازمانی
هــم محســوب میشــود ،عدالــت را در محیــط ســازمان ترویــج
میکننــد (مورمــن )1991 ،2از ســوی دیگــر در فضــای ســازمان
جــو مبتنــی بــر عدالــت باعــث خواهــد شــد تــا نگــرش کارکنــان
تحتالشــعاع قــرار گرفتــه و در نتیجــه پیونــد بیشــتری بــا ســازمان
ایجــاد شــود کــه ایــن وظیفــه در ســازمانهایی کــه وظیفهمحــور
و مســئولیتپذیر هســتند ،جــزء وظایــف مدیریــت منابــع
انســانی خواهــد بــود (والمبــوا ،هارتنــل و اکــی .)2010 ،3لــذا یکــی
از مهمتریــن اهــداف در هــر ســازمان ارتقــاء ســطح بهــرهوری آن
است و انســان در ایجــاد بهــرهوری نقشــی محــوری دارد .بهرهوری
نیــروی انســانی یعنــی بــه حداکثــر رســاندن اســتفاده از منابــع
نیــروی انســانی بــه طریــق علمــی بــه منظــور کاهــش هزین ههــا و
رضایــت کارکنــان ،مدیــران و مصرفکننــدگان بــه منظــور حرکــت
در جهــت اهــداف ســازمان بــا کمتریــن زمــان و حداقــل هزینــه
اســت (برومنــد و رنجبــری1388 ،؛ حســن پــور .)1388 ،بــا توجــه بــه
توضیحاتــی کــه بیان شــد ،یکــى از وظایــف مدیریت منابع انســانى
در ایــن راســتا ،اداره نظــام جبــران خدمــات مىباشــد .مدیــران
مىتواننــد بــه منظــور نظــارت و تأثیرگــذارى بــر رفتــار افــراد ســازمان
و افزایــش بهــرهورى فــردى و ســازمانى ،از طراحــى مناســب نظــام
جبرانــى خدمــات اســتفاده کننــد .نظــام جبــران خدمــات مناســب
مىتوانــد بــه جــذب ،حفــظ و پــرورش نیــروى انســانى منجرگــردد.
بــراى ایــن منظــور نظــام جبــران خدمــات بایــد انگیــزهآور باشــد
1- Byrne
2- Moorman
3- Walumbwa, Hartnell, & Oke
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(برایانــت و آلــن .)2013 ،1البتــه جبــران خدمــات صرفــا شــامل
دریافتىهــاى بیرونــى ماننــد؛ حقــوق و مزایــا نمیشــود ،بلکــه تمــام
دریافتىهــاى دیگــر کــه در طبیعــت شــغل اســت ،را دربرمیگیــرد
از جملــه آنهــا میتــوان بــه؛ شناســایى و مطــرح شــدن ،ترفیــع،
فراهــم کــردن فرصتهــاى پیشــرفت ،شــغل غنــى و پرمحتــوا و
شــرایط کارى مطلــوب و همچنیــن فرهنــگ ســازمانى مناســب
اشــاره نمــود کــه بــر مبنــای شایســتگیها و صالحیتهــا بررســی
و اعمــال میشــود (زینگــم و شوســتر.)2009 ،2
از آنجــا کــه نظــام جبــران خدمــات بــا کارکنــان در ارتبــاط اســت؛
جــزء اســتراتژیهای مهــم منابــع انســانی در ســازمان محســوب
میشــود و بــه واســطه آن میتوانیــم بــه کنتــرل نیروهــای خروجــی
و ایجــاد و حفــظ تعــادل در زنجیــره ورودیهــا و خروجیهــای
منابــع انســانی بــا حفــظ اســتعدادها و نیروهــای متخصــص
ســازمان مبــادرت ورزیــم .امــروزه نــگاه ابزاری به انســان و اســتفاده
از ســبکهای ســنتی مدیریــت جــای خــود را بــه ســبکهای نویــن
هدایــت ،رهبــری ،توانمنــدی ،ارزیابــی و همــکاری کارکنــان داده و
منابــع انســانی را بــه عنــوان بــا ارزشتریــن ســرمایه ســازمانی رقــم
زده اســت .بطــور کلــی یکــی از حوزههــای تخصصــی و موثــر در
کیفیــت نیــروی انســانی در ســازمان ،موضــوع جبــران خدمــات
کارکنــان اســت کــه بــه وضعیــت نظــام پرداخــت مالــی ،غیرمالــی و
جبــران خدمــات کارکنــان در قالــب تامیــن نیازهــای درون شــغلی
و بــرون شــغلی میپــردازد (منجونــاث و راجــش .)2012 ،3در ارزیابــی
اولیــه مشــکل عــدم کارایــی و بهــرهوری پاییــن نیــروی انســانی در
دفاتــر خدمــات الکترونیــک منطقــه  2شــهرداری تهــران و برخــی
ناهنجاریهــای موجــود در محیــط اداری و عملیاتــی ایــن منطقــه
بــه نارســایی سیســتم جــذب و نگهداشــت نیروهــای متخصــص
پــی بــرده اســت .ایــن مســاله لــزوم پژوهــش جهــت دســتیابی بــه
الگــوی مطلــوب در چارچــوب مفاهیــم مدیریــت منابــع انســانی
بــرای رفــع ایــن مشــکل را دو چنــدان کــرده اســت؛ از طــرف دیگــر
توجــه بــه سیســتم پرداخــت و نــوع نگــرش کارکنــان در ایــن مــورد
اســتفاده؛ نیازمنــد بکارگیــری سیســتم جبــران خدمــات مناســب
در ایــن منطقــه میباشــد؛ لــذا پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی

تأثیــر نظــام جبــران خدمــات بــر جــذب و نگهداشــت نیــروی
انســانی متخصــص در دفاتــر خدمــات الکترونیــک منطقــه 2
شــهرداری تهــران پرداختــه اســت تــا بتوانــد گامــی مهــم در جهــت
رفــع ایــن مســاله برداشــته باشــد.

 2-اهمیت و ضرورت پژوهش

نظــام جبــران خدمــات اجــزاء و عناصــر مختلفــی دارد کــه بــر
سیســتم جــذب و نگهداشــت کارکنــان تأثیرگــذار هســتند کــه
میبایســت در تصمیمگیــری در ایــن زمینــه مــورد توجــه مدیــران
ارشــد ســازمان قــرار گیرنــد .تصمیمگیــری دربــاره دو مفهــوم
پرداخــت عملکــردی و تفــاوت پرداخــت از مهمتریــن اجــزای
طراحــی بســته جبــران خدمــات اســت (میلکویــچ و نیومــن،4
 .)2008ســرمایهگذاری در سیســتم جبــران خدمــات نقــدی مبتنــی
بــر عملکــرد ارزشــمند بــوده و میتوانــد یــک نیــروی بالقــوه بــرای
بهبــود ســازمانی چشــمگیر تبدیــل شــود (اســتارمن ،تــروور،
بانــدورا و گرهــارت .)2003 ،5پــاداش بــه کارکنــان بــا عملکــرد بســیار
بــاال و کارکنــان دارای مهــارت کلیدی بیشــتر از ســایر کارکنان ،یک
ُ
راهبــرد عامــل بــرای منابــع انســانی میباشــد کــه بــا هــدف افزایش
عملکــرد ســازمان پیریــزی میشــود .برنام ههــای پرداخــت
متغیــر نشــان داده شــده اســت کــه اگــر بــه طــور مناســب طراحــی،
اجــرا و بــه عملکــرد فــردی متصــل گــردد ،اثــر مثبــت بلندمدتــی
دارنــد (لیونــز و بــن اورا.)2002 ،6
سازمانهایی که جبران خدمات عملکردی را به عملکرد گره
میزنند و پرداخت تشویقی باالتر و چشمگیرتری به عملکردهای
باالتر ارائه میکنند ،نسبت به شرکتهایی که پرداخت مبتنی بر
عملکرد را متمایز نمیکردند بازگشت سهام باالتری را ارمغان
میآورند (واتسون وایت .)2005،7برنامههایی که فرصت پرداخت
مشابه را برای همه کارکنان بدون توجه به عملکرد فردی و یا
سطح مسئولیتپذیری فراهم میآورند ،عملکردهای باال نادیده
گرفته شده و بر کارکنان با عملکرد پایین اثر میگذارند ،این
فعالیت با فلسفه شرکتهایی با عملکرد باال سازگار نیست
(فاو و کی.)2002 ،8
1- Bryant, & Allen
2- Zingheim, & Schuster
3- Manjunath, & Rajesh
4- Milkovich & Newman
5- Sturman, Trevor, Boudreau, & Gerhart
6- Lyons, & Benora
7- Watson Wyatt
8- Pfau, & Kay
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از طرفــی متغیــر مهــم دیگــری کــه در حــوزه جبــران خدمــات
دارای اهمیــت چشــمگیر میباشــد تفــاوت پرداخــت بیــن افــراد
اســت .تفــاوت پرداخــت عبــارت اســت از «طیــف ســطح جبــران
خدمــات پرداخــتشــده بــه دلیــل تفــاوتهــا در مســئولیت
هــای کاری ،ســرمایه انســانی و یــا عملکــرد فــردی درون یــک
ســازمان» (بلــوم .)1999 ،1از دیــدگاه نظریههــای برابــری و عدالــت
تفــاوت پرداخــت بیــن افــراد موجــب نابرابــری شــده و بــر مبنــای
نظریــه تورنومنــت تفــاوت پرداخــت موجــب افزایــش انگیــزش
و عملکــرد میشــود .نتایــج پژوهشهــای گذشــته نیــز نشــان
داده اســت کــه همــواره نتیجــه قطعــی مبنــی بــر اینکــه آیــا تفــاوت
پرداخــت مناســب اســت یــا خیــر؛ نمیتــوان اخذ نمــود (بــه عنوان
3
نمونــه نتایــج پژوهشهــای؛ بکــر و هاســلید ،)1992( 2دیــوارو
( )2006و هیمــن )2005( 4حاکــی اثــر مثبــت تفــاوت پرداخــت بــر
عملکــرد بــوده و نتایــج بلــوم ( )1999و پفــر و النگتــون)1993( 5
حاکــی اثــر منفــی تفــاوت پرداخــت بــر عملکــرد بــوده اســت .امــا
آنچــه کــه بدیهــی بــه نظــر میرســد آن اســت کــه تفــاوت پرداخــت
اگــر ناشــی از پرداخــت مبتنــی بــر عملکــرد و تخصصگرایــی
باشــد ،میتوانــد موجــب بهبــود انگیــزه و عملکــرد شــود (لــی ،لیــو
و یــوو.)2008 ،6
جبــران خدمــات یــک مفهــوم و ســازه چنــد ســطحی اســت.
از جبــران خدمــات تحــت عنــوان پاداشهــای درونــی و بیرونــی
ارائــه شــده توســط ســازمان بــه خدمــات انجــام شــده توســط
کارکنــان تعلــق میگیــرد؛ نــام بردهانــد؛ جبــران خدمــات نــه فقــط
شــامل دریافتهــای بیرونــی ماننــد حقــوق و مزایــا اســت بلکــه
تمــام دریافتهــای دیگــر کــه در طبیعــت شــغل اســت را شــامل
م یشــود (ســودلو ،جانســون ،اســمیتلین و میلســتین.)1992 ،7
مدیــران مىتواننــد بــه منظــور نظــارت و تأثیرگــذارى بــر رفتــار
افــراد ســازمان و افزایــش بهــرهورى فــردى و ســازمانى ،از طراحــى
مناســب نظــام جبرانــى خدمــات اســتفاده کننــد .نظــام جبــران
خدمــات مناســب مىتوانــد بــه جــذب و حفــظ و پــرورش نیــروى

انســانى منجرگــردد .بــراى ایــن منظــور نظــام جبــران خدمــات بایــد
انگیــزهآور باشــد .بــه طورکلــى هــر جــا ســخنى از تناســب نظــام
جبــران خدمــات مطــرح مىگــردد ،بحــث مســائل مربــوط بــه
انگیــزه پیــش مىآیــد ،لــذا بــا توجــه بــه نقــش و تأثیــر نظــام مذکــور
در تغییــر رفتــار و انگیــزه افــراد ســازمان و افزایــش بهــرهورى ،الزم
اســت مدیــران توجــه الزم را بــراى طراحــى مناســب آن داشــته
باشــند (مورگســون ،کامپیــون و مارتــز  .)2001 ،8لــذا نتیجــه گرفتــه
میشــود کــه جبــران خدمــات میتوانــد اهمیــت زیــادی در جــذب
و نگهداشــت نیروهــای بــا انگیــزه و مســتعد و البتــه متخصــص
داشــته باشــد.

3مبانی نظریتعریف نظام جبران خدمات

9

اصطــاح جبــران خدمــات در بعضــى کتابهــا بــا اداره حقــوق و
دســتمزد متــرادف در نظــر گرفتــه شــده اســت ،امــا ایــن اصطــاح
مفهومــى وســیعتر از آن را دربــردارد .جبــران خدمــات نــه فقــط
شــامل دریافتىهــاى بیرونــى ماننــد :حقــوق و مزایــا بلکــه شــامل
تمــام دریافتىهــاى دیگــر کــه در طبیعــت شــغل اســت مىباشــد؛
از جملــه آنهــا میتــوان بــه شناســایى و مطــرح شــدن ،ترفیــع،
تهــاى پیشــرفت ،شــغل غنــى و پرمحتــوا و
فراهــم کــردن فرص 
شــرایط کارى مطلــوب اشــاره نمــود .همچنیــن فرهنــگ ســازمانى
ً
مناســب اداره حقــوق و دســتمزد معمــوال بــه دریافتىهــاى
مالــى کــه بــه کارکنــان داده مىشــود ،اختصــاص مىیابــد (دی
کنــزو و رابینــز .)1988 ،10بنابرایــن جبــران خدمــات بــه هــر نــوع
دریافتــى و ارزشــى نامیــده مىشــود کــه کارفرمــا یــا ســازمان در
قبــال انجــام کار افــراد بــراى ســازمان ،پرداخــت یــا ایجــاد مىکنــد؛
جبــران خدماتــى کــه ســازمان تأمیــن مىکنــد شــامل؛ جبــران
خدمــات مالــى و جبــران خدمــات غیرمالــى مىگــردد (نیاندوتــو،
موهنــن ،هــکاال ،دامبروکســی و جانســوو .)2001 ،11جبــران خدمــات
مالــى بــه دو قســمت تقســیم مىگــردد :جبــران خدمــات مالــى
1- Bloom
2- Becker, & Huselid
3- DeVaro
4- Heyman
5- Pfeffer, & Langton,
6- Lee, Lev, & Yeo
7- Swedlow, Johnson, Smithline, & Milstein
8- Morgeson, Campion, & Maertz
9- Compensation system
10- DeCenzo, & Robbins
11- Nyandoto,Muhonen, Hakala, Dombrowski, & Joensuu,
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مســتقیم (ســتار ،احمــد و حســن )2015 ،1و جبــران خدمــات مالــى
غیرمســتقیم و مزایــا .جبــران خدمــات مالــى مســتقیم پــول
نقــدى اســت کــه شــاغل بــه صــورت حقــوق ،دســتمزد ،حــق
العمــل و امثــال آن دریافــت مــى کنــد .جبــران خدمــات مالــى
غیرمســتقیم و مزایــا شــامل تمــام دریافتــى هــاى مالــى اســت کــه
در قالــب حقــوق ،دســتمزد و حــق العمــل نمــى گنجــد ،امــا بــه طــور
غیرمســتقیم بــراى شــاغلین نقــش مالــى دارد .ایــن دریافتىهــا
یــا مزایــا بســیار متنــوع بــوده؛ شــامل انــواع طرحهــاى بیمــه،
طرحهــاى بازنشســتگى ،خدماتــى کــه ســازمان ارائــه مىدهــد
و امثــال آن مىگــردد .جبــران خدمــات غیرمالــى بــه دو گــروه
تقســیم مــى شــود :جبــران خدمــات غیرمالــى کــه از شــغل حاصل
مىشــود کــه شــامل رضایــت و لذتــى اســت کــه بــراى شــاغل
از طریــق انجــام وظایــف شــغلى معنــىدار و پراهمیــت حاصــل
مىگــردد .و جبــران خدمــات غیرمالــى کــه از محیــط شــغل فراهــم
مىشــود و آن ،شــامل فراهــم کــردن شــرایط و محیــط و فرهنــگ
ســازمانى مناســب اســت بــه طــورى کــه کارکــردن در آن شــرایط و
فرهنــگ بــراى شــاغلین خوشــایند باشــد و همچنیــن کمــک کند
تــا نیازهــاى مهــم کارکنــان مانند نیازهــاى اجتماعــى بــرآورده گردد.
مــوارد فــوق ،کل برنامــه جبــران خدمــات ســازمان را در
برمىگیــرد .نتایــج برخــی مطالعــات نشــان میدهــد ،افــرادى کــه
بــراى انجــام کار بــه اســتخدام ســازمان درمىآینــد ،فقــط بــه دلیــل
دریافــت پــول یــا حقــوق و مزایــا ،ســاعتها بــه کار نمىپردازنــد،
بلکــه عــاوه بــر آن بــه دنبــال تامیــن نیازهــاى ســطوح بــاالى خــود
ماننــد؛ نیازهــاى اجتماعــى ،مطــرح شــدن و کســب موفقیــت
مىباشــند (مکنیــل .)1984 ،2از ســوی دیگــر ،هســتند افــرادی
کــه بــا وجــود عــدم حقــوق مناســب ،کار خــود را دوســت دارنــد
و بــا نهایــت ســعى و تــاش بــه انجــام وظایــف خــود مىپردازنــد،
برعکــس افــرادی هســتند کــه بــا وجــود حقــوق مناســب در
یــک ســازمان بــه دلیــل شــرایط محیطــى و یــا فرهنــگ ســازمانى
نامناســب و همچنیــن عــدم توجــه بــه رشــد و تعالــى انســان،
ارتبــاط خــود را بــا ســازمان قطــع مىکننــد.
اهداف نظام جبران خدمات

ســازمانها در طراحــى نظــام جبــران خدمــات ،اهــداف متعــددى

را دنبــال مىکننــد و ّ
متخصصــان نیــروى انســانى ســازمان بایــد
شــناخت الزم از اهــداف و چگونگــى دســتیابى بــه آنهــا را داشــته
ً
ـران
باشــند .اصــوال اهــداف یــک ســازمان از طراحــى نظــام جبـ ِ
خدمــات بایــد جــذب و حفــظ کارکنــان شایســته و همچنیــن
افزایــش انگیــزه آنهــا باشــد؛ در ادامــه بــه بررســی اهــداف
میپردازیــم (مکانــن و آرنولــد.)2005 ،3
ً
 .1جــذب متقاضیــان شایســته :متقاضیــان شــغل معمــوال از
میــزان پرداختهــاى ســازمانهاى مختلــف بــراى مشــاغل
مشــابه ،اطــاع کســب مىکننــد و به مقایســه میــزان پرداختها
مىپردازنــد .همچنیــن بســیارى متقاضیــان کــه داراى تخصــص
و تجربــه مىباشــند بــه ســایر مــوارد جبــران خدمــات ماننــد؛
فرصتهــاى پیشــرفت و خدماتــى کــه ســازمان ارائــه مىدهــد،
توجــه مىنماینــد .ســازمانها بایــد متوســط دســتمزدهاى
مشــاغل مختلــف را مــورد توجــه قــرار دهنــد و بــا توجــه بــه آن،
حقوقــى را کــه بتوانــد بــه جــذب متقاضیــان شایســته منجــر
گــردد ،تعییــن کننــد .نظــام جبــران خدمــات غیرمالــى نیــز بایــد
بــه نحــو مقتضــى طراحــى گــردد؛ بــه طــورى کــه موجبــات رشــد و
پیشــرفت کارکنــان را فراهــم کنــد .کارکنــان ســازمان بــا انتقــال
اطالعــات مربــوط بــه جبــران خدمــات بــه بیــرون از ســازمان،
باعــث مىشــوند کــه متقاضیــان متخصــص و مجــرب جــذب
ســازمان شــوند؛ در غیــر ایــن صــورت ســازمانها نمىتواننــد
بــراى آینــده خــود ،نیــروى انســانى الزم را دارا باشــند.
 .2حفــظ کارکنــان شایســته :پــس از ایــن کــه ســازمان ،متقاضیــان
مناســب را جــذب و اســتخدام نمــود ،نظــام جبــران خدمــات بایــد
ّ
بــه حفــظ افــراد شایســته ،مبتکــر و مولــد بپــردازد .بســیارى عوامل
ممکــن اســت باعــث شــود کــه کارکنــان یــک ســازمان را تــرک
کننــد ،امــا مهــم تریــن عامــل تــرک خدمــت و انتقــال ،نظــام جبــران
خدمــات نامناســب اســت کــه بــا نوعــی نابرابــری همــراه اســت
(ســویی و همــکاران .)2009 ،4بــه همیــن دلیل متخصصــان نیروى
انســانى بایــد اطمینــان داشــته باشــند کــه نظــام جبــران خدمــات،
منصفانــه و مشـ ّـوقانه باشــد ،زیــرا اگــر کارکنــان احســاس کننــد که
در برابــر کارشــان پرداخــت و پــاداش مناســب صــورت نمىگیــرد
بــه کاهــش کوشــشهاى خــود بــراى ســازمان مىپردازنــد و
اغلــب ایــن بــه تــرک خدمــت منجــر مىگــردد .البتــه اگــر کارکنــان
1- Sattar,Ahmad, & Hassan,
2- McNeill
3- Makkonen, & Arnold
4- Sui etal
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فکــر کننــد کــه در ســازمانى دیگــر مــى تواننــد وضعیــت بهتــرى
ً
داشــته باشــند احتمــاال ســازمان خــود را تــرک خواهنــد نمــود.
بــراى تأمیــن حقــوق منصفانــه ،مدیــران بایــد بــه ارزشــیابى
مشــاغل مختلــف ســازمان بپردازنــد و بــا توجــه بــه نــوع وظایــف
و پیچیدگــى و ســختی آن و همچنیــن شــرایط احــراز مــورد نیــاز،
حقــوق منصفانــه را در نظــر بگیرنــد ،عــاوه بــر آن ،مدیــران
بایــد مشــاغل را بــه نحــوى طراحــى کننــد کــه بــا انجــام وظایــف،
فرصتهــاى رشــد و پیشــرفت کارکنــان فراهــم شــود؛ مدیــران
معمــوال دو دیــدگاه در مــورد جبــران خدمــات دارنــد :اول اینکــه؛
جبــران خدمــات یــک نــوع هزینــه عملیاتــی اســت .و دومیــن
دیــدگاه بــه ایــن مهــم میپــردازد کــه جبــران خدمــات عاملــی
بــرای بهــرهوری بیشــتر اســت .لــذا جبــران خدمــات عبــارت
اســت از همــه شــکل پرداخــت مالــی وغیــر مالــی کــه در ازای
خدمــات محســوس کارکنــان توســط آنهــا دریافــت میشــود و
جهــت حفــظ کارکنــان بایــد بــرای آن برنامهریــزی ویــژه ای توســط
مدیــران انجــام شــود.
 .3افزایــش انگیــزه کارکنــان :کارکنــان انتظــار دارنــد
عملکردشــان بــا پاداشــى کــه دریافــت مىدارنــد ،ارتبــاط
مســتقیم داشــته باشــد .روابــط پــاداش و عملکــرد در چنیــن
شــرایطی مطــرح میشــود .در چنیــن شــرایطی ابتــدا توقعــات یــا
انتظــارات کارکنــان دربــاره میــزان پاداشــى کــه آنهــا مىتواننــد
در صــورت افزایــش عملکــرد دریافــت کننــد ،شــکل مىگیــرد.
ایــن انتظــارات ،اهــداف یــا ســطح عملکــرد را بــراى آنهــا تنظیــم
مىکنــد .کارکنانــى کــه بــه ســطح مطلــوب عملکــرد دســت
مىیابنــد ،انتظــار دارنــد کــه ســطح معینــى پــاداش ،متناســب
بــا عملکــرد دریافــت کننــد .طبیعــى اســت مدیریــت هــم
بــه ارزشــیابى عملکــرد بــراى پرداخــت پــاداش مىپــردازد.
شهــا مىتوانــد جبــران خدمــات مالــى ،ترفیــع ،شناســایى و
پادا 
امثــال آن باشــد .بــه دنبــال آن ،کارکنــان بــه بررســى روابــط بیــن
عملکــرد خــود و میــزان پاداشــى کــه ســازمان بــراى آنهــا در نظــر
گرفتــه اســت ،مىپردازنــد و بــا توجــه بــه نتایــج آن و تجربیــات
قبلــى ،انتظــارات و اهــداف جدیــد شــکل مىگیــرد .اگــر ادراک
کارکنــان ایــن باشــد کــه کار ســخت و عملکــرد عالــى مــورد توجــه
ً
قــرار مىگیــرد ،آنهــا انتظــار دارنــد کــه عمــا ایــن ارتبــاط نشــان
داده شــود؛ در ایــن صــورت ،ســطح باالیــى از عملکــرد را خواهنــد
داشــت .اگــر روابــط بیــن عملکــرد و پــاداش ضعیــف باشــد

کارکنــان در حــدى کــه بتواننــد فقــط شــغل خــود را حفــظ کننــد
بــه کار مــى پردازنــد.
 .4مالحظــات قانونــى :آخریــن هــدف طراحــى نظــام جبــران
خدمــات ،آن اســت کــه ایــن نظــام نبایــد بــا قوانیــن دولتــى
ً
ناســازگار باشــد .معمــوال دولتهــا بــا تعییــن ســطوح پرداخــت
بــر ســاختار پرداخــت ســازمانها بــه ویــژه در ســازمانهاى
ً
دولتــى ،تأثیــر مىگذارنــد .قوانیــن دولتــى معمــوال بــه تعییــن
حداقــل حقــوق ،میــزان ســاعات کارى ،حداقــل ســن بــراى
اســتخدام ،شــرایط فیزیکــى محیــط کار و امثــال آن مىپردازنــد؛
بنابرایــن متخصصــان نیــروى انســانى بایــد از آنهــا آگاهــى کامــل
داشــته باشــند.

4-روش پژوهش

پژوهــش حاضــر از حیــث هــدف ،کاربــردی و از نظــر شــیوه
گــردآوری داد ههــا از نــوع تحقیقــات توصیفــی (غیرآزمایشــی) و از
شــاخه مطالعــات میدانــی بــه شــمار میآیــد و از جهــت ارتبــاط بیــن
متغیرهــای تحقیــق از نــوع علــی اســت .روش انجــام پژوهــش بــه
صــورت پیمایشــی (در قالــب پرسشــنامه) میباشــد ،مهمتریــن
مزیتــی ایــن نــوع پژوهــش ،قابلیــت تعمیــم نتایــج آنهاســت.
شهــای گــردآوری اطالعــات در ایــن پژوهــش بدین
مهمتریــن رو 
شــرح بــوده اســت .مطالعــات کتابخانــهای؛ در ایــن قســمت،
جهــت گــردآوری اطالعــات در زمینــه مبانــی نظــری و ادبیــات
تحقیــق موضــوع ،از منابــع کتابخان ـهای ،مقــاالت ،کتابهــای مــورد
نیــاز و نیــز از ســایت هــای علمــی معتبــر اســتفاده شــده اســت.
نتایج تحلیل اطالعات

خالصــه نتایــج حاصــل از تجزیــه و تحلیــل توصیفــی متغیرهــای
جمعیــت شــناختی شــرکتکنندگان در ایــن پژوهــش بــه ایــن
شــرح اســت:
از نظــر جنســیت 95 ،درصــد افــراد نمونــه مــرد و  5درصــد زن
میباشــند .و بیشــتر نمونــه از نظــر ســنی در بــازه ســنین  36تــا 45
و کمتریــن نمونــه بیــش از  56ســال ســن داشــتند .از نظــر میــزان
تحصیــات 12.5 ،درصــد افــراد دارای مــدرک کارشناســی و 87.5
درصــد دارای مــدرک باالتــر از کارشناســی هســتند 14.5 .درصــد
افــراد نمونــه دارای ســابقه کاری زیــر  7ســال 26 ،درصــد نمونــه
آمــاری دارای ســابقه کار بیــن  7تــا  10ســال 29 ،درصــد افــراد دارای
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ســابقه کاری  11تــا  15ســال و 15درصــد افــراد ،بیــن  16تــا  20ســال و  15.5درصــد از  21ســال بــه بــاال ســابقه کار دارنــد  25درصــد نمونــه مجــرد
و  75درصــد متاهــل بودنــد.
آزمون فرضیات

ن ب ه شر ح زیر میباشند.
ن آزمو 
ی ای 
رگرسیون خطی ( :)1فرضها 

β 01 = 0
β 01 ≠ 0

H0:
H1:

اگــر مقــدار ســطح معنـیداری بزرگتــر از مقــدار خطــا  0.05باشــد ،فــرض صفــر را نتیجــه میگیریــم و در صورتــی که مقدار ســطح معنـیداری
کوچکتــر از مقــدار خطــا  0.05باشــد فــرض یــک را نتیجــه میگیریــم .کــه بــا توجــه بــه جــدول شــماره ( ،)1میتــوان گفــت؛ چــون مقــدار ســطح
گتــر از مقــدار  )1.96بــا اطمینــان  95درصــد
معن ـیداری برابــر  0.000و کوچکتــر از مقــدار خطــا  0.05میباشــد (قــدر مطلــق آمــاره تــی بزر 
فــرض یــک را نتیجــه میگیریــم پــس مقــدار ثابــت در مــدل باقــی میمانــد و مقــدار آن برابــر  2.405اســت.
جدول  :1نتایج تحلیل رگرسیونی برای مقدار ثابت رگرسیون ()1
سطح معنیداری

آماره تی

ضریب استاندارد

ضریب غیراستاندارد

0.000

4.228

-

2.405

ضهــای
آزمــون فرضیــه اول؛ فرضیــه اصلــی اول :جبــران خدمــات بــر جــذب ســرمایه انســانی تأثیــر مثبــت و معن ـیداری دارد .فر 
ن ب ـ ه شــر ح زیــر میباشــند.
اینآزمــو 
 :0جبران خدمات بر جذب سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنیداری نداردH
 :1جبران خدمات بر جذب سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنیداری داردH
اگــر مقــدار ســطح معنـیداری بزرگتــر از مقــدار خطــا  0.05باشــد فــرض صفــر را نتیجه میگیریــم و در صورتی کــه مقدار ســطح معنیداری
کوچکتــر از مقــدار خطــا  0.05باشــد فــرض یــک را نتیجــه میگیریم.
جدول  : 2نتایج تحلیل رگرسیونی برای فرضیه اصلی اول
سطح معنیداری

آماره تی

ضریب استاندارد

ضریب غیراستاندارد

0.006

2.912

0.414

0.434

همــان طــور در جــدول شــماره ( )2مشــاهده میشــود ،چــون مقــدار ســطح معنــیداری برابــر  0.006و کوچکتــر از مقــدار خطــا 0.05
میباشــد (قــدر مطلــق آمــاره تــی بزرگتــر از مقــدار  )1.96بــا اطمینــان  95درصــد فــرض یــک را نتیجــه میگیریــم .پــس متغیــر جبــران
خدمــات در مــدل باقــی میمانــد و مقــدار ضریــب آن  0.434میباشــد .همچنیــن میتــوان نتیجــه گرفــت جبــران خدمــات بــر روی جــذب
ســرمایه انســانی تأثیــر معن ـیداری دارد و مقــدار تأثیــر نیــز برابــر  41.4درصــد میباشــد .کــه مقــدار آن مثبــت (مســتقیم) اســت؛ ایــن
بــدان معنــی اســت کــه در صورتــی کــه جبــران خدمــات  1واحــد تغییــر کنــد متغیــر وابســته (جــذب ســرمایه انســانی) بــه میــزان  41.4واحد
افزایــش مییابــد .معادلــه خــط رگرســیون بــه شــرح زیــر میباشــد:
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Y 1 = 2.405 + 0.434 X 1
آزمون فرضیه دوم

رگرسیون خطی (:)2
جدول  :3نتایج تحلیل رگرسیونی برای مقدار ثابت رگرسیون ()2
سطح معنیداری

آماره تی

ضریب استاندارد

ضریب غیراستاندارد

0.946

-0.068

-

-0.049

کتــر
در جــدول شــماره ( )3چــون مقــدار ســطح معنـیداری برابــر  0.946و بزرگتــر از مقــدار خطــا  0.05میباشــد (قــدر مطلــق آمــاره تــی کوچ 
از مقــدار  )1.96بــا اطمینــان  95درصــد فــرض صفــر میتــوان نتیجــه گرفــت ،پــس مقــدار ثابــت از مــدل حذف میشــود.
فرضیه اصلی دوم :جبران خدمات بر نگه داشت سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنیداری دارد
 :0.جبران خدمات بر نگه داشت سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنیداری نداردH
 :1جبران خدمات بر نگه داشت سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنیداری داردH
جدول  :4نتایج تحلیل رگرسیونی برای فرضیه اصلی دوم
سطح معنیداری

آماره تی

ضریب استاندارد

ضریب غیراستاندارد

0.000

4.904

0.608

0.925

کتــر از مقــدار خطــا  0.05میباشــد (قــدر مطلــق آمــاره تــی بزرگتــر
چــون مقــدار ســطح معنـیداری در جــدول شــماره ( ،)4برابــر  0.000و کوچ 
از مقــدار  )1.96بــا اطمینــان  95درصــد فــرض یــک را نتیجــه میگیریــم ،پــس متغیــر جبــران خدمــات در مــدل باقــی میمانــد .و مقــدار
ضریــب آن  0.925میباشــد .همچنیــن میتــوان نتیجــه گرفــت ،جبــران خدمــات بــر نگهداشــت کارکنــان تأثیــر معنـیداری دارد و مقــدار
تأثیــر نیــز برابــر  60.8درصــد میباشــد کــه مقــدار آن مثبــت (مســتقیم) اســت؛ معادلــه خــط رگرســیون بــه صــورت زیــر اســت:

Y 2 = 0.925 X 1

رگرسیون خطی (:)3
جدول :5نتایج تحلیل رگرسیونی برای مقدار ثابت رگرسیون ()3
سطح معنیداری

آماره تی

ضریب استاندارد

ضریب غیراستاندارد

0.000

3.855

-

2.160

بــا توجــه بــه جــدول شــماره ( ،)5چــون مقــدار ســطح معنـیداری برابــر  0.000و کوچکتــر از مقــدار خطــا  0.05میباشــد (قــدر مطلــق آمــاره
گتــر از مقــدار  )1.96بــا اطمینــان  95درصــد فــرض یــک را نتیجــه میگیریــم پــس مقــدار ثابــت در مــدل باقــی میمانــد .و مقــدار
تــی بزر 
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ضریــب آن  2.160میباشــد.
فرضیه فرعی اول :جبران خدمات مستقیم بر جذب سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنیداری دارد
 :H0جبران خدمات بر جذب سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنیداری ندارد
 :H1جبران خدمات بر جذب سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنیداری دارد
جدول  :6نتایج تحلیل رگرسیونی برای فرضیه فرعی اول
سطح معنیداری

آماره تی

ضریب استاندارد

ضریب غیراستاندارد

0.005

2.944

0.418

0.433

چــون مقــدار ســطح معنـیداری محاســبه شــده در جــدول شــماره ( ،)6برابــر  0.005و کوچکتــر از مقــدار خطــا  0.05میباشــد (قــدر مطلــق
آمــاره تــی بزرگتــر از مقــدار  )1.96بــا اطمینــان  95درصــد فــرض یــک را نتیجــه میگیریــم پــس متغیــر جبــران خدمــات مســتقیم از جبــران
خدمــات در مــدل باقــی میمانــد .و مقــدار ضریــب آن  0.433میباشــد .همچنیــن نتیجــه میگیریــم جبــران خدمــات مســتقیم بــر جــذب
نیــروی انســانی متخصــص تأثیــر معنـیداری دارد و مقــدار تأثیــر نیــز برابــر  41.8درصــد میباشــد .کــه مقدار آن مثبت (مســتقیم) اســت.

Y 3 = 2.160 + 0.433 X 1

رگرسیون خطی (:)4
جدول  :7نتایج تحلیل رگرسیونی برای مقدار ثابت رگرسیون ()4
سطح معنیداری

آماره تی

ضریب استاندارد

ضریب غیراستاندارد

0.002

3.261

-

1.254

کتــر از مقــدار خطــا  0.05میباشــد (قــدر مطلــق آمــاره
بــا توجــه بــه جــدول شــماره ( ،)7چــون مقــدار ســطح معنـیداری برابــر  0.002و کوچ 
تــی بزرگتــر از مقــدار  )1.96بــا اطمینــان  95درصــد فــرض یــک را نتیجــه میگیریــم پــس مقــدار ثابــت در مــدل باقــی میمانــد و مقــدار آن
برابــر  1.254اســت.
فرضیه فرعی دوم :جبران خدمات غیر مستقیم بر جذب نیروی انسانی متخصص تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
 :H0جبران خدمات بر جذب سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنیداری ندارد
 :H1جبران خدمات بر جذب سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنیداری دارد
جدول  :8نتایج تحلیل رگرسیونی برای فرضیه فرعی دوم
سطح معنیداری

آماره تی

ضریب استاندارد

ضریب غیراستاندارد

0.006

2.906

0.375

0.324

گتــر
چــون مقــدار ســطح معنـیداری در جــدول شــماره ( )8برابــر  0.006و کوچکتــر از مقــدار خطــا  0.05میباشــد (قــدر مطلــق آمــاره تــی بزر 
از مقــدار  )1.96بــا اطمینــان  95درصــد فــرض یــک را نتیجــه میگیریــم پــس متغیــر پــاداش و جبــران خدمــات در مــدل باقــی میمانــد و
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مقــدار ضریــب آن  0.324میباشــد .همچنیــن نتیجــه میگیریــم جبــران خدمــات غیــر مســتقیم بــر جــذب نیــروی انســانی متخصــص
تأثیــر معنـیداری دارد و مقــدار تأثیــر نیــز برابــر  37.5درصــد میباشــد؛ کــه مقــدار آن مثبــت (مســتقیم) اســت.

Y 4 = 1.254 + 0.324 X 1

فرضیه فرعی سوم :جبران خدمات غیر مستقیم بر نگه داشت نیروی انسانی متخصص تأثیر مثبت و معنیداری دارد
 :H0جبران خدمات بر جذب سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنیداری ندارد
 :H1جبران خدمات بر جذب سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنیداری دارد
جدول  :9نتایج تحلیل رگرسیونی برای فرضیه فرعی سوم
سطح معنیداری

آماره تی

ضریب استاندارد

ضریب غیراستاندارد

0.026

2.316

0.331

0.197

گتــر
چــون مقــدار ســطح معنـیداری در جــدول شــماره ( ،)9برابــر  0.026و کوچکتــر از مقــدار خطــا  0.05میباشــد (قــدر مطلــق آمــاره تــی بزر 
از مقــدار  )1.96بــا اطمینــان  95درصــد فــرض یــک را نتیجــه میگیریــم ،پــس متغیــر جبــران خدمــات غیرمســتقیم در مــدل باقــی میماند.
و مقــدار ضریــب آن  0.197میباشــد .همچنیــن نتیجــه میگیریــم جبــران خدمــات غیرمســتقیم بــر نگهداشــت نیــروی انســانی تأثیــر
معنـیداری دارد و مقــدار تأثیــر نیــز برابــر  33.1درصــد میباشــد؛ کــه مقــدار آن مثبــت (مســتقیم) اســت.
فرضیه فرعی چهارم :جبران خدمات مستقیم بر نگه داشت نیروی انسانی متخصص تأثیر مثبت و معنیداری دارد
 :H0جبران خدمات بر جذب سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنیداری ندارد
 :H1جبران خدمات بر جذب سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنیداری دارد
جدول  :10نتایج تحلیل رگرسیونی برای فرضیه فرعی چهارم
سطح معنی داری

آماره تی

ضریب استاندارد

ضریب غیر استاندارد

0.159

1.434

0.106

0.180

بــا توجــه بــه جــدول شــماره ( ،)10چــون مقــدار ســطح معنـیداری برابــر  0.159و بزرگتــر از مقــدار خطــا  0.05میباشــد (قــدر مطلــق آمــاره
تــی کوچکتــر از مقــدار  )1.96بــا اطمینــان  95درصــد فــرض صفــر را نتیجــه میگیریــم پــس متغیــر جبــران خدمــات مســتقیم از مــدل
حــذف میشــود؛ همچنیــن نتیجــه میگیریــم جبــران خدمــات مســتقیم بــر نگهداشــت ســرمایه انســانی متخصــص تأثیــر معنـیداری
نــدارد و در نتیجــه ایــن فرضیــه تائیــد نشــده اســت.
نتایج آمار استنباطی

در ایــن پژوهــش ،پیــش از بررســی فرضیههــا بــه بررســی پیشفرضهــای رگرســیون پرداختــه شــده اســت؛ مهمتریــن نتیجــه نرمــال
بــودن پســماندها و میــزان واریانــس تورمــی متغیــر مســتقل بــوده اســت کــه شــرایط مناســبی را نشــان میدهــد .نتیجــه تجزیــه و
تحلیــل اطالعــات نشــان دادکــه فرضیههــای اصلــی و ســه فرضیــه اول فرعــی تائیــد شــدند و فرضیــه آخــر تائیــد نشــده اســت و در
نتیجــه :تأثیــر جبــران خدمــات مســتقیم بــر نگهداشــت نیــروی انســانی متخصــص معنـیداری نبــوده اســت؛ در نهایــت بــا توجــه بــه
فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
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شکل ( :)1ارائه الگوی پیشنهادی نظام جبران خدمات (مدل ساختاری)

ایــن نتایــج الگــوی آمــاری منتــج بــه شــرح شــکل شــماره ( )1ارایــه
شــده اســت.

 5-نتیجهگیری

رضایــت کارکنــان از مهمتریــن عناصــر در شــرکتها و
ســازمانهای خدماتــی بشــمار مــیرود .تئوریهــای رضایــت
در ایــن زمینــه ارتبــاط مثبــت و معنــیداری بیــن رضایــت و
احساســات ترســیم میکننــد ،بــه طــوری کــه متاثــر از عناصــری
چــون؛ کیفیــت و انتظــارات میباشــد (الیــور .)1997 ،امــروزه
ایجــاد واحــدی بــه نــام مدیریــت منابــع انســانی در ســازمان
بــا مشــکلی مواجــه اســت کــه میتــوان تأکیــد کــرد کمتریــن
ســازمانی از ایــن مشــکل مبــرا مانــده اســت .ایــن واحــد در اکثــر
ســازمانها بخصــوص ســازمانهای دولتــی مثــل :دانشــگاهها،
بیمارســتانها و  ...هزینــهزا میباشــد (چائــو ،وودز ،جانــگ و
ً
ً
اردیــم ،)2006 ،1ایــن انتقــاد تقریبــا وارد اســت ،زیــرا معمــوال تأثیــر
اقدامــات منابــع انســانی و واحدهــای تابعــه ملمــوس و روشــن
نیســت .هــر چنــد برخــی از پژوهشهــا در مخالفــت بــا ایــن نظــر
بــوده و مطــرح میکننــد کــه مدیریــت منابــع انســانی روشــی بــرای
کنتــرل و بهینهســازی هزینههــا در بهبــود بهــرهوری و کیفیــت

میباشــد (اســپرگون ،کوپــر و بــرک .)2012 ،2امــروزه تغییــرات در
محیــط تجــارت ،3ایجــاب میکنــد ســازمانها بیــش از ایجــاد
یــک رونــد مناســب بــر رفتــار کارکنــان و بهبــود فرایندهــای
مختــص آنــان بــه کاهــش هزینهزایــی بپردازنــد حتــی بــه قیمــت
کاهــش توجــه بــه اخالقیــات و منابــع انســانی در ســازمان ،کــه
ایــن موضــوع بیرحمتریــن قســمت تجــارت و ســودزایی در
سازمانهاســت (طالقانــی و همــکاران .)1392 ،از طرفــی نتایــج
برخــی بررســیها نشــان میدهنــد کــه اگــر مفاهیــم مدیریــت
منابــع انســانی در ســازمان نهادینــه نشــده باشــد نم یتــوان بــه
مفاهیمــی همچــون :عملکــرد ،ســرمایه اجتماعــی و  ...دســت
یافــت و هزینههــای تحمیــل شــونده  ،بیــشازحــد تصــور خواهــد
بــود .لــذا مدیریــت منابــع انســانی بــا ارتقــاء کارایــی ســازمان و
درآمدهــای آن بــر عملکــرد ســازمان مؤثــر اســت (بکــر و گرهــارت،
)1996؛ یکــی از اقدامــات مهــم در نهادینــه کــردن مفاهیــم
مدیریــت منابــع انســانی توجــه بــه کارکنــان و ایجــاد سیســتم
جبــران خدمــات میباشــد .ایــن جبــران عمومــا در راســتای
اقدامــات منابــع انســانی در ســازمانهای امــروزی و حتــی در
ســطح گســتردهتر میتوانــد در صورتــی کــه ســازمان تعامــل
مناســبی بــا محیــط پیرامونــی داشــته باشــد؛ بروندادهــای
1-Cho, Woods, Jang, & Erdem
2- Spurgeon, Cooper, & Burke
3-Business Environment
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بینالملــی نیــز بــه دنبــال داشــته باشــد
پیشــنهادات کاربــردی زیــر در راســتای نتایــج ایــن پژوهــش
ارائــه شــده اســت:
اســتفاده از سیســتمهایی جهــت گزینــش کارکنــان مســتعد
و خــاق در شــهرداری تهــران و بهرهگیــری از تواناییهــای
نوآورانــه آنهــا
کاهــش ســاختار بوروکراتیــک در بخــش ارتباطــات خارجــی
شــهرداری جهــت بهبــود خدمــات
اســتفاده از سیســتم خودارزیابــی در محیــط داخلــی شــهرداری
در ایجــاد ســاختار منعطــف جهــت ارائــه خدمــات بهتــر و
دقیقتــر
توصیــه میشــود شــهرداری بــا بازنگــری و طرحریــزی مجــدد
Q

Q

Q

Q

مشــاغل خــود بتواننــد حجــم کار روی شــاغالن را تعدیــل
نمــوده و بــا اســتفاده از طرحهــای ســاعات کار شــناور و دورکاری
تــا حــد تــوان بــه کارمنــدان ســازمان اختیــار الزم در زمــان حضــور
در شــرکت و برنامهریــزی بــرای انجــام امــور محولــه و مــکان
تهــا را بدهنــد.
انجــام فعالی 
اجــرای برنامههــای یاریرســان در جهــت ایجــاد تعــادل بیــن
کار و زندگــی ماننــد :مرخصیهــای زایمــان ،ســاعات کاری کمتــر
بــرای مــادران و یــا ارائــه خدمــات مشــاورهای در ایــن راســتا
و همچنیــن آمــوزش سرپرســتان و مدیــران ســازمان بــرای
حمایــت بیشــتر عاطفــی و ابــزاری از کارکنــان تحــت نظــارت خــود
میتوانــد افــراد ســازمان را در جهــت دســتیابی بــه تعــادل
بهتــر بیــن کار و زندگــی شــخصی یــاری کنــد.
Q
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